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Z A U J A L O NÁS 2 
ADOPCE NA DÁLKU 

Místo do práce bych chtěl zítra do školy 

Projekt Adopce na dálku® je 
rozvojovým projektem Arcidi-
ecézní charity Praha. Prostřed-
nictvím individuální pomoci 
konkrétních dárců, „adoptiv-
ních" rodičů, pomáhá více než 
9000 nejchudších dětí v Indii a 
Ugandě k získání vzdělání a 
spolu s ním i k perspektivnější 
budoucnosti. 

Projekt je prvním svého dru-
hu v České republice; v srpnu 
oslavil 10. výročí od založení. 

V rámci Adopce na dálku® re-
ál izujeme řadu dalších projektů 
v Indii i Ugandě (projekt odstra-
nění dětské práce, stavba první 
česko-ugandské nemocnice atd.) 

Rádi bychom oslovili širší 
veřejnost a představili jí naši 
charitativní činnost. Na „adop-
ci" čekají stovky potřebných 
dětí, které doufají, že budou 
jednou moct chodit do školy. 
Můžete jim pomoci i vy, infor-
mace o projektu v médiích se 

setkávají s velkým ohlasem ze 
strany lidí, kteří si přejí zapojit 
se do projektu. 

Jarmila Kabátová 
Vedoucí Adopce na dálku® 
Arcidiecézní charita Praha 
Londýnská 44 
120 00 Praha 2 
tel.: 737 28 28 10 
jarmila.kabatova@charita-
adopce.cz 
www.charita-adopce.cz 

Kontakty na advokáty 
Interdiecézního církevního soudu 

Na žádost moderátora Interdiecézního církevního 
soudu ThDr. Jiřího Svobody JCDr. zveřejňujeme kon-
takty na některé advokáty ICS pro případ potřeby 
vyhledání církevněprávní rady či pomoci. 
P. Mgr. Jiří Č E P L 335 44 Kasejovice čp. 1 
e-mail: jiri.cepl@seznam.cz; mobil: 777 305 372 
Mgr. Vilém H O R Á K Arcibiskupství pražské, Hradčanské nám. 16, 
119 02 Praha 1; tel.: 220 392 136 
Mgr. Marie C H A L U P E C K Á mobil: 604 828 977; e-mail: chalu-
pecka@seznam.cz; 
Mgr. Ing. Marie K O L Á Ř O V Á Pacovská 27,140 00 Praha 4 
e-mail: majka.k@volny.cz; mobil: 603 145 504 
Mgr. Lucie M O R A V C O V Á Na Petynce 68/604,169 00 Praha 6 
e-mail: mora@email.cz; tel.: 224 317 697 (domů), 267 072 461 (práce) 
Petr O B D R Ž Á L E K Dobřejovská 367, 252 43 Průhonice 
e-mail: pobdrzaiek@seznam.cz; tel.: 267 750 972 
Mgr. Jaromír O D R O B I Ň Á K Chelčického 39, 130 00 Praha 3 -
Žižkov; e-mail: odrobinak@seznam.cz; tel.: 222 586 768 
PhDr. Mária M. O N D R Á Š O V Á e-mail: mmondr@seznam.cz; mo-
bil: 723 243 305 
P. Mgr. Ondřej P Á V E K Nám. 14. října 17,1 50 00 Praha 5 - Smí-
chov; e-mail: ondrej.pavek@t-email.cz; tel.: 257 317 652, mobil: 
603 235 606 
Mgr. J a k u b P O L Í V K A Nad Úslavou 31, 312 00 Plzeň; e-mail: Ja-
kub.Polivka@tiscali.cz; mobil: 604 614 344 
Mgr. Pavel R E U M A N N Nad Primaskou la/2468, 100 00 Praha 
10 - Strašnice; e-mail: pavel.reumann@post.cz; tel.: 274 819 888, 
mobil: 605 292 901 
Mgr. Pavel T R E F N Ý Nad záložnou 5, 182 00 Praha 8; e-mail: 
p.trefny@volny.cz; tel./fax: 284 683 467, mobil: 603 234 893 
JUDr. Ivan V Á V R A Rodopská 31 56/10,143 00 Praha 4 - Modřa-
ny; tel.: 224 443 552-3, mobil: 777 550 196 
Mgr. Mart ina V I N T R O V Á Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 
35, 301 14 Plzeň; e-mail: vintrova@biskplz.top.cz; tel.: 377 225 576 
Mgr. Marie Z E T T L O V Á mobil: 605 303 903 
Mgr. Jana F A J S T A V R O V Á Eliášova 791/31,160 00 Praha 6 
e-mail: jfaust@atias.cz; mobil: 604 273 868 
R o m a n S T A N Ě K e-mail: roman-stanek@seznam.cz; mobil: 
728 222 437 
Mgr. Richard U R F U S Herálecká 1 579/4,1 40 00 Praha 4; e-mail: 
urfus@volny.cz; mobil: 603 734 887 
Mgr. Petr V Á Ň A 262 02 Stará Huť 286; mobil: 737 178 332 

Naše rodina 
Vážení čtenáři časopisu Zdisla-

va, během dvou let práce 
v časopise Naše rodina jsem zjisti-
la, že velkým problémem je rozšíře-
ní našeho časopisu. Většina lidí, se 
kterými mluvím, si vzpomíná, že ten-
to časopis odebíraly už jejich ba-
bičky, ale nevědí, že vychází dopo-
sud. Přitom jsme téměř jediný spo-
lečenský barevný týdeník, který se 
zabývá světem jako křesťanským prostorem. 

„Naše rodina" není výlučně náboženský časopis. Naopak se 
snažíme křesťanský pohled na svět přirozeně včlenit do běhu 
života, a tím i do našich příspěvků. Složení redakce je početně 
velmi malé, přesto věříme, že nabízíme kvalitní čtení. Nabízíme 
tedy náš časopis jako alternativu k jiným časopisům. Myslím, 
že nejsme zaměřeni příliš intelektuálně, a tak věříme, že se náš 
časopis zalíbí všem. 

Internetové stránky má Naše rodina na www.rodinaonline.cz, 
objednat si ji můžete na bezplatném telefonu 800 104 410. 

Bedřiška Kotmelová, redakce týdeníku Naše rodina 

Zdis lava - měsíčník l i toměřické diecéze 
Vydává Římskokatolická farnost Smržovka. 
Adresa redakce: Římskokatolická farnost Tanvald, 
Wolkerova 378,468 41 Tanvald. Telefon 603 324 397 
e-mail: m i c h a l . p b d z i m e k @ t e l e c o r o . c z 
Číslo účtu: 963293379/0800 
Šéfredaktor: P. JCLic. Michal Podzimek 
Sazba Ing. Jan Macek, © 2003 Corel Corp. a Jan Macek. 
Jazyková úprava tohoto čísla: redakce. Tiskne: Ing. Jan Macek, 
Horní náměstí 12, Jablonec nad Nisou. Náklad 1500 výtisků. 
Nevyžádané příspěvky nevracíme. Redakce si vyhrazuje právo 
na zkrácení příspěvků. 
Příspěvek na úhradu nákladů na rok 2003: 125 Kč + poštovné 
Ročník VIII . , číslo 9. Registrace: MK Č R 7397. ISSN 1211-3042 
Datum vydání: 23. 11. 2003. Uzávěrka příštího čísla: 1. 12. 2003 
Distribuci zajišťuje AMIS Praha, Na Nivách 18, 141 00 Praha 4 
prostřednictvím České pošty, s. p. 

http://www.charita-adopce.cz
mailto:jiri.cepl@seznam.cz
mailto:pecka@seznam.cz
mailto:majka.k@volny.cz
mailto:mora@email.cz
mailto:pobdrzaiek@seznam.cz
mailto:odrobinak@seznam.cz
mailto:mmondr@seznam.cz
mailto:ondrej.pavek@t-email.cz
mailto:kub.Polivka@tiscali.cz
mailto:pavel.reumann@post.cz
mailto:p.trefny@volny.cz
mailto:vintrova@biskplz.top.cz
mailto:jfaust@atias.cz
mailto:roman-stanek@seznam.cz
mailto:urfus@volny.cz
http://www.rodinaonline.cz
mailto:michal.pbdzimek@telecoro.cz


Z A Č Í N Á M E 

lak žijí a kde se formují bohoslovci 
„Svou podstatou je seminář v církvi specifickým pokračo-
váním společenství apoštolů shromážděných kolem Ježí-
še, naslouchajících jeho slovu, připravujících se na prožití 
velikonoční události a očekávajících dar Ducha Svatého 
p r o s v é p o s l á n í . " (Pastores dabo vobis 60) 

3 
Vážení čtenáři! 
Jako loni, i letos je součástí našeho časo-

pisu přehled obsazených farností naší die-
céze, pro které jsem použil známý název 
„Zlaté stránky". Pokud byste přece jen našli 
nějakou chybu, informujte mne dopisem do 
redakce nebo e-mailem. Letos jsem do Zla-
tých stránek zařadil i farnosti, které jsou ob-
sazeny laiky, kteří se stali materiálními správci 
těchto farností. Většinou je u jejich jména 
uvedeno „pastorační asistent". 

Zdislava v roce 2004 
Ve většině čísel je vložena složenka se vý-

počtem nového vašeho příspěvku na výro-
bu a distribuci časopisu na rok 2004. Sys-
tém další distribuce zůstává nezměněn jako 
v minulém roce. Časopis Zdislava vám bude 
od lednového čísla 2004 chodit do vašich 
domovů až po zaplacení tohoto příspěvku. 
Některým odběratelům, kteří odebírají vět-
ší počet časopisu, přijde složenka ve zvlášt-
ním dopise. Pokud ne, informujte prosím 
redakci písemně na adresu: Římskokatolic-
ká farnost, Wolkerova 378, Tanvald 46841. 

I když i letos zájem o náš časopis - zvláš-
tě o hromadný odběr farnostmi - opět kle-
sá, věřím, že se nám časopis podaří udržet 
a že rok 2004 nebude ročníkem pro Zdi-
slavu posledním. 

S přáním pevného vykročení do nového 
církevního roku a do doby adventní 

P. Michal Podzimek, šéfredaktor 

Výročí duchovních 
naší diecéze 

V prosinci slaví narozeniny 

7. 12. Jan Peprla - 83 let 
9.12. Josef Hurt- 39 let 
11.12. Petr Němec SDB - 54 let 
16. 12. Jaroslav Stříž - 51 let 
17. 12. Jan Rob SDB - 89 let 
18. 12. Jaroslaw Kuziemko - 30 let 
20. 12. Pavel Kadlečík - 50 let 
22. 12. František Kocman - 67 let 
27. 12. Jiří Augustin Prokop OP - 51 let 
31. 12. Martin Davídek- 37 let 

V prosinci slaví výročí svěcení 

8.12. Pavel Jančík - 30 let 
26. 12. Jaroslaw Kuziemko - 3 roky 
26. 12. Tomasz Dziedzic - 3 roky 

Na toto místo našeho společenství 
s Kristem jsme se po prázdninách vrátili 
v sobotu 21.září. Nový školní rok jsme 
společně začali společnou mší svatou 
v seminární kapli. Hned na úvod je třeba 
připomenout, že naše společenství do-
znalo velké obměny, neboť přišlo 15 no-
vých bratří. Všech bohoslovců je nyní 
41, z toho za litoměřickou diecézi studují 
4 bohoslovci. 

Na začátku dalšího úseku cesty za Kris-
tem je nutné se zastavit, zkontrolovat 
směr, kterým se ubíráme a obnovit své 
rozhodnutí pro Krista. V neděli 22. září 
nám začala duchovní cvičení, kterými 
nás doprovázel P. Benedikt Holota OFM. 

Čtyři roviny přípravy 
Naše příprava na kněžství probíhá ve 

čtyřech rovinách: lidské, duchovní, in-
telektuální a pastorační. Úkolem naší for-
mace lidské je, abychom přetvořili „naši 
lidskou osobnost tak, abychom se stali 
mostem, a ne překážkou při setkání 
s Ježíšem Kristem". (PDV 43) Učíme se 
respektovat druhé, jejich mínění, snášet 
to, co je na druhých obtížné, přijímat roz-
hodnutí představeného atd. 

Zcela mimořádné místo v celé výcho-
vě nás bohoslovců má formace duchov-
ní. V evangeliu svatého Marka čteme, že 
Pán Ježíš povolal svých Dvanáct, „aby 
byli s ním". (Mk 3,13) Společné slavení 
Eucharistie, společná i osobní modlitba 
a adorace jsou prostředky, které nám na 
této cestě pomáhají. 

Intelektuální formaci zajišťuje Katolic-
ká teologická fakulta a stu-
dium na ní. Nový akademic-
ký rok byl zahájen v úterý 30. 
září mší svatou v kostele 
Panny Marie před Týnem. 

Čtvrtou rovinou naší vý-
chovy je formace pastorač-
ní. Otec rektor nás na začát-
ku roku vyzval, abychom 
měli „ducha evangelizátora", 
to znamená, abychom měli 
odvahu jít tam, kde jsou lidé, 
kteří o evangeliu nic nesly-
šeli nebo ani slyšet nechtě-

jí. Někteří z nás vyučují náboženství, ve-
dou katecheze pro mladé, navštěvují sta-
ré lidi v domově důchodců a také vězně. 

Ministrantské setkání 
Jednalo se o 2. setkání ministrantů 

pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze. 
Uskutečnilo se v sobotu 11. října a bylo 
zahájeno na Pražském hradě u katedrály, 
kde byli všichni ministranti a ministrant-
ky uvítáni otcem kardinálem Miloslavem 
Vlkem a otcem biskupem Františkem 
Radkovským. Společně pak poprosili ve 
Svatováclavské kapli a u hrobu svatého 
Jana Nepomuckého za svoji službu a ná-
sledování těchto světců. 

Do půl páté probíhal program ve 14 sku-
pinkách, ve kterých jsme nabízeli: poví-
dání o povolání, prohlídka semináře a 
modlitba, rukodělné dílny, různé hry, fot-
bal, výlet do Prahy a mnoho dalších. Se-
tkání bylo ukončeno společnou modlit-
bou v kostele sv. Vojtěcha. Když jsme vi-
děli tolik spokojených a radostných tvá-
ří, děkovali jsme dobrému Bohu za všech-
ny, se kterými jsme se mohli setkat. 

Na tomto místě bych ještě rád pozval 
všechny mladé muže od patnácti let, kteří 
chtějí poznávat Boží vůli pro svůj život a 
přemýšlet o svém povolání, na adventní 
setkání v Arcibiskupském semináři ko-
nané ve dnech 28.-30. listopadu. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, 
kteří nám jakkoli pomáhají. Ujišťuji vás, 
že i my na vás ve svých modlitbách vzpo-
mínáme. 

Bohoslovec 3. ročníku Filip Janák 



NS ASTAVENI 
Chcete vědět, co se stalo v paláci našeho litoměřického 
biskupství léta Páně 1 7 8 9 za biskupa Ferdinanda Kinder-
manna? Pak čtěte následující epizodu ze života pana ar-
ciděkana z Horní Police. 

Hockewanzel a němota 

Msgre lan Šrámek 

Jednoho dne měl biskup Kindermann 
řadu vznešených hostí. Mezi nimi byli 
mnozí, kteří se už dávno chtěli sezná-
mit s pastýřem s Horní Police, známém 
široko daleko svým příznačným vti-
pem. 

„Malé překvapení, pánové", začal 
biskup k příchozím místo pozdravu. 
„Pozval jsem dnes i mého 
přítele Hockewanzela. 
Přijde každým oka-
mžikem. Co kdyby-
chom jeho vtip-
nost vystavili 
hned na začátek 
z k o u š c e ? ! " 
Biskup se potu-
telně usmál a 
pokračoval: „Až 
přijde, dělejme, že 
ho nevidíme. Na 
jeho pozdravy a otáz-
ky neodpovídejme. Dívejme se 
mimo něj, bude-li chtít s námi mluvit. 
Zkrátka bude pro nás jako vzduch. 
Jsem zvědav, co bude dělat." 

„Bravo! Výborně!" S hlasitým sou-
hlasem byl návrh hostitele přijat. 

Sotva však biskup domluvil, Hocke-
wanzel již vstupuje do sálu. 

Ani škrobené vyšší duchovenstvo, 
ani vojenští pánové s červenými lam-
pasy na kalhotách a zlatými hvězdami 
na prsou ho nepřivedli do rozpaků. 
Smekl svůj široký klobouk a zdravil na 
všechny strany. 

„Hezký dobrý den moji pánové! Nej-
oddanější sluha..." Další slova mu ale 
uvázla v krku. Ani jeden z přítomných 
neuznal za nutné opětovat jeho po-
zdrav alespoň pohledem, natož pak 
slovem. Hockewanzel chytil sluhu, co 
šel kolem s pečínkou, za šos a ptal se, 
co že je to za zvláštní společnost a jestli 
se snad nejedná o schůzi hluchoně-
mých. .. 

Ale i sluha mu zůstal odpověď dlu-
žen. Arciděkan šel k prázdné židli 
u stolu, zdravil nalevo a napravo a 
prosil o dovolení, aby se mohl posa-
dit. Opět však žádná odpověď. Udi-
ven se obrátil na biskupa, složil hlu-

bokou poklonu a pozdravil důvěrně: 
„Pozdrav Bůh, Ferdinande!" Na mou 
duši, ani jeho přítel ho dnes neznal 
nebo nechtěl znát. 

Tu se jeden z přítomných prozradil leh-
kým úsměvem. Hockewanzel okamžitě 
pochopil, o co tu jde. „Tak takhle to je", 
říkal si pro sebe. „No což, uvidíte, že svoji 

řeč zase brzy najdete!". Tak-
'!'/'/, to v duchu hovoříc, vzal 

prázdnou židli a niko-
ho si nevšímaje, od-

nesl ji do kouta. 
S naprostým kli-
dem se u ní začal 
svlékat. Sundal si 
kabát a pečlivě jej 
přehodil přes opě-

radlo, spokojeně si 
pohvizdoval a začal si 

rozepínat knof l íky 
u vesty. Svlékl ji a pečlivě 

složenou položil přes kabát. Pak 
si zul boty. 

V sále bylo stále tišeji. Hockewanzel 
se nenechal ničím vyrušovat. Sundal si 
šle, sedl si na židli a chystal se s vážnou 
tváří svlékat kalhoty. 

Nejdříve se na něho kradmo díval jen 
jeden, ale pak, když se Hockewanzel ob-
rátil k sálu zády, dívali se na něj nakonec 
všichni, ukazujíc na něj prstem. Jen Hoc-
kewanzel dělal, jako by nikoho neviděl. 

„Nebesa!" volá vyděšený biskup a drží 
se paže přítomného velitele, „on to doo-
pravdy udělá a svlékne si i kalhoty!" 

„Jen ho nechte, vaše milosti", chtěl mu 
odpovědět velitel, ale biskup Kinder-
mann to už nemohl dále vydržet a zvolal: 
„Václave, co to děláš?" 

Hocke se v naprostém klidu otočil a 
s obličejem plným šibalství udiveně od-
pověděl: „Ach, pane biskupe, vy jste 
tady? Já se domníval, že jsem tady sám, 
a tak jsem si chtěl dopřát trochu pohodlí 
a odpočinku po tak dlouhé cestě..." 

Na to se už ozval jen bouřlivý smích, 
a když se Hockewanzel opět řádně ob-
lékl, hrnuli se k němu všichni hosté, 
poraženi jeho nezdolným a pohotovým 
vtipem. 

-red-

Zpráva o konferenci 

Na konci letošního horkého léta pořádala ve 
dnech 10. a 11. září 2003 Filosofická fakulta Uni-
verzity Palackého a její katedry historie a polito-
logie v Olomouci konferenci pod názvem Mons. 
Prof. ThDr. h.c. Jan Šrámek. Organizátoři této 
akce si dali za úkol připomenout tuto význam-
nou postavu novodobých českých dějin, která 
byla ústřední osobností českého a českoslo-
venského politického katolicismu 20. století. 

V mnohém bylo toto setkání výjimečné. Se-
tkání tohoto druhu se zpravidla potýkají se sku-
tečností, že se konají u příležitosti nějakého vý-
ročí a nezřídka se stávají nekritickou, ba přímo 
hagiografickou oslavou postavy, kterou se 
daná konference zabývá. Naštěstí v tomto pří-
padě tomu tak nebylo. 

Program konference sliboval účastníkům 
vedle úvodních referátů ministra zahraničních 
věcí JUDr. Cyrila Svobody (Šrámkovské tradi-
ce v politice KDU-ČSL) a děkana FF UP v Olo-
mouci na 26 příspěvků odborn íků z naší země a 
ze zahraničí. 

Příspěvky se přímo či nepřímo dotýkaly Šrám-
ková života a jeho dlouhého působení v české 
a československé politice. Velmi důležité bylo, 
že zde zazněly i kritické referáty o Šrámkovi. 
Jeden z nich se věnoval také Msgre. Staškovi, 
který byl považován za jednoho ze Šrámko-
vých konkurentů. Další příspěvky se věnova-
ly Orelské jednotě, ženským katolickým spol-
kům, politické geografii Československé stra-
ny lidové a KDU-ČSL a dalším tématům. 

Snad největším překvapením pro účastníky 
bylo, že existují Šrámkovy vlastnoruční zázna-
my jeho vzpomínek na dobu internace a na vše, 
co s tím souviselo. Nepochybné je, že by se 
naše odborná veřejnost mohla z těchto zázna-
mů leccos zajímavého dozvědět. 

Vážným nedostatkem konference byla sku-
tečnost, že někteří ohlášení referenti se svým 
příspěvkem nevystoupili. To se stalo v přípa-
dě několika zajímavých témat - například pří-
spěvek kolegy Mgr. J. Rokoského o vztahu 
Šrámka k agrárníkům. Doufejme ale, že tento a 
další příspěvky vyjdou v chystaném sborníku. 

Přes všechny výhrady musím tuto akci hod-
notit vysoce, a to proto, že to byla první akce 
tohoto typu. Je až s podivem, aleje tomu tak. 

Myslím si, že pro současný český politický 
katolicismus je neobyčejně důležité, aby si na 
podobných akcích připomínal své kořeny. 
Vždyť o jejich důležitosti pro křesťanskou a 
konzervativní politiku není pochyb. 

Michal Pehr 



Turnaj orelské 
župy sv. Zdislavy 
v malé kopané 

Loukov u Semil 
20. 9. 2003 

Turnaj byl zahájen již tradič-
ně mší svatou v místním kos-
tele sv. Stanislava, poté se na 
místním hřišti pustilo do boje 
6 družstev. Po zásluze si po-
háry za vítězství v jednotli-
vých kategoriích odvezli Ba-
náni a Truly z Loukova a Orel 
Jablonec n. N. 

Poděkování za zdařilé setká-
ní si kromě několika pořadate-
lů (členů místní orelské jedno-
ty i nečlena) za svoji podporu 
zaslouží obec Háje nad Jize-
rou za zapůjčení hřiště a Libe-
recký kraj a Česká republika 
za finanční přispění. 

Vít Jůza 

P R A V Ý Z D I E C E Z E 

Naděje diecéze mezi škodovkami Plcs m,ádcžc 

Večerní IV. reprezentační ples 
mládeže zaplnil taneční školu 
znovu. A protože všechno 
rychle ubíhalo, člověk se ani 
nenadál a už byla půlnoc a s ní 
pěkné půlnoční překvapení. 
Všechno pěkné jednou končí, 
atak skončilo i 28. diecézní se-
tkání mládeže a 4. reprezentač-
ní ples mladých. Díky! 

Petr Mach 

Exotické půlnoční překva-
pení. Foto Dominik Fišer 

XXVIII. diecézní setkání mládeže diecéze v Mladé Boleslavi 
Pátek 7. listopadu 2003: 

„všechno bez ladu a skladu do 
batohu a hlavně nic nezapome-
nout". Navečer jsme plni očeká-
vání vyrazili s vratislavickou 
mládeží na cestu na další diecéz-
ní setkání mládeže, pěkně po mlá-
dežnicku řečeno na „diecézko". 

Mladá Boleslav, místo koná-
ní XXVIII. diecézního setkání 
mládeže, nás již zcela za tmy 
vítala zcela prázdnými ulicemi 
a hlavně spoustou škodovek 
nejrůznějších typů. Kostel sva-
tého Jana Nepomuckého by-
chom s největší pravděpodob-
ností přešli, kdyby se nás ne-
chopila dvojice podezřele ka-
tolicky vyhlížej ích organizáto-
rů. Jak tomu už na katolických 
akcích bývá, všechno dobře 
dopadá, něco na tom bude... 

Aniž se člověk nadál, prohlí-
žel si noční Mladou Boleslav 
z výšky několika desítek metrů 
nad zemí. A za chvíli zase skon-
čil buď v tiché adoraci v koste-
le, nebo v nejbližším útulném 
podniku. 

Ranní procházka do taneční 
školy Zita, z okraje Mladé Bo-
leslavi zpátky do centra, všech-
ny alespoň pěkně probudila. 
A jak tomu tak bývá, zpočátku 
sál moc zaplněn nebyl. To však 
nebránilo zahájit další die-
cézko. Po hudebním úvodu ka-
pely - Scholy od 3 A z Liberce 
- j i ž naši moderátoři pozvali na 

pódium oslavence otce bisku-
pa (77 let je pěkný věk). Po něm 
již slovo dostal host P. Michal 
Němeček, aby nás provázel ce-
lým dnem. 

Modlit se dá i jinak 
než slovy 

„Hospodine, hledám Tvou 
tvář..." (Žalm 27,8) V modlitbě 
k Tobě přicházíme každý den, 
ale nemusíme k Tobě mluvitjen 
slovy, jen při bohoslužbě... 
Vraťme se do svých dětských 
let, posaďme se pohodlně do 
sálu a poslouchejme, povídání 
nám může být tou dobrou in-
spirací. Dej se nám poznat 
Pane, k tobě přicházíme se svý-
mi prosbami, díky, chválami. 

A protože nám při tomto za-
myšlení dopoledne rychle utek-

lo, nezbylo než si udělat poled-
ní přestávku a společně se vy-
dat za stravou jinou než du-
chovní. 

V kostele nás zase zpátky na 
vlny duchovní příjemně naladi-
lo taneční představení, na které 
hned navázal o. Michal se svým 
„panáčkem". Mše s otcem bis-
kupem na sebe nenechala dlou-
ho čekat, a zapojení všech pří-
tomných do proseb stálo určitě 
za to, kostel byl hned barevněj-
ší a veselejší. A fíalová(růžová) 
čepička otce biskupa do toho 
všeho pěkně zapadala, stejně 
tak jako Matěj, který po celém 
dopoledni na řetězu před taneč-
ní školou mohl nerušeně přihlí-
žet i mši svaté. 

Loučení, děkování, příprava na 
ples... Diecézko se povedlo! 

a 



Z i A OSTŘENO NA LIBEREC 6 
Nejen opravoval, ale oživovat! 

Před pěti lety znovu posvětil litoměřický biskup Msgre. Jo-
sef Koukl kostel U Obrázku a ve své promluvě zdůraznil, že 
je zapotřebí nejen opravovat, ale opravené kostely naplnit. 
A to byla výzva! 

Apoštolské požehnání poutníkům a s| 
liberecké kaple U Obrázku 

Již pátým rokem se zde připravuje litur-
gický plán na obnovu poutní tradice, která 
se sem pomalu vrací. Krásnou a originální 
pastorační myšlenkou bylo, že tuto tradici 
budou obnovovat pozvaní kněží a nikoliv, 
jak řekl P. Opletal, "okoukaní domácí páni". 
A tak jsme zde mohli přivítat spoustu osob-
ností církevního života i hierarchie. 

Letošní rok však byl něčím mimořádným. 
Nikoho by jistě nenapadlo - ani stavitele 
tohoto chrámu či znovusvětitele biskupa 
Josefa - že si tohoto poutního mariánské-
ho kostela všimne a obdaruje ho sám Sva-
tý otec Jan Pavel II. 

Letos začátkem března přivezl po své 
osobní audienci u Svatého Otce P. Tomasz 

Dzedzic mimořádný dar, kte-
rý mnoho lidí velice překva-
pil a potěšil: listinu, na které 
bylo psáno: 

Svatý Otec Jan Pavel II. 
uděluje z celého srdce Apoš-

mwmm tolské požehnání P. Františ-
-'" ,yj Opletalovi, arciděkano-

vi, správci poutního kostela 
Panny Marie Neposkvrněné 
a Královny andělů, a POUT-
NÍKŮM a vyprošuje hodně 
Božích milostí. Ve Vatikánu 

dne 27. 2. 2003 podepsán arcibiskup 
+ Oscar Rizzato, Eleemosynarius Summi 
Pontificis. 

A Svatý otec předal P. Tomaszi růženec 
s přáním, aby ho daroval poutní soše Pan-
ny Marie U obrázku. Myslím si, že toto 
požehnání je význačným momentem 
v historii tohoto ani ne sto let starého kos-
tela, ale je to především veliký dar a po-
vzbuzení pro všechny poutníky a věřící li-
bereckých farností, kteří sem přicházejí. 

K obnově tradice přispěly také letos dvě 
význačné osobnosti. Tou první byl opat 
P. Rudolf Maria Kosík Opram. z Nové Říše, 
který přede mší svatou posvětil nově zre-
konstruovaný kříž nedaleko kostela U Ob-

rázku. Kříž byl postaven a vysvěcen právě 
před sto čtyřiceti lety. 

Tou druhou osobností byl celebrant 
hlavní poutě drážďanský světící biskup 
Msgre. Georg Weidhold, který byl před pěti 
lety přítomen znovuvysvěcení kostela U 
Obrázku. Mše svatá byla česko-německá, 
neboť mezi poutníky byli i věřící z Německa. 

Po pěti letech od vysvěcení kostela mů-
žeme říci, že to, co zde bylo skoro dvě stě 
let tradicí, se opět vrací a že námaha lidí při 
opravě kostela nebyla zbytečná. Je-li chuť 
a zájem a k tomu tolik důležité Boží požeh-
nání, dá se i to, co bylo zničeno, obnovit a 
vrátit duchovnímu životu věřících. 

Michal Olekšák OU 

Zájezd po polských poutních místech 
Ve dnech od 8. do 12. 
září tohoto roku pořá-
dala farnost svatého 
A n t o n í n a V e l i k é h o 
v L iberc i z á j e z d po 
význačných místech 
Polska. Iniciátorem a 
otcem celé myšlenky 
byl náš farní v i k á ř 
P. Tomasz Dziedzic. 

Pár dnů před samotným od-
jezdem přišla smutná zpráva, že 
P. Tomasz onemocněl. Vedení 
předal novoknězi P. Martinovi 
Sajcovi z Frýdlantu, který 
s vnitřním zaujetím a hlubokým 
vztahem ke své vlasti - Polsku 
- nás všechny předem velmi 

pěkně informoval o všech mís-
tech, která jsme jako poutníci 
měli navštívit. 

Duchovní perly Polska 
Navštívili jsme Kalwaria Ze-

brzydovskou, Krakow, Wado-
vice, Gidle a Czenstochowou. 
Všude jsme byli krásně přijati a 
prožili jsme nezapomenutelné 
chvíle s Pannou Marií. Nádher-
ný obraz Panny Marie byl na 
Kalwarii, kterou velmi často 
navštěvoval současný Svatý 
otec Jan Pavel II. za svého pů-
sobení v Krakowě. Krakow 
bylo místo našeho dalšího za-
stavení. Navštívili jsme novou 
katedrálu a kostel Božího Mi-

losrdenství, kde je obraz Ježí-
še Krista - Božího milosrden-
ství, rodné město Svatého otce 
Wadovice, tamní katedrálu i 
jeho rodný dům a muzeum se 
zajímavými exponáty z jeho ži-
vota. V Gidle mají sošku Pan-
ny Marie Gidleské, která má po-
dobnou historii jako naše Čes-
ké Palladium ve Staré Bolesla-
vi. Po mši svaté jsme byli všich-
ni obdarováni malou lahvičkou 
„milosrdného vína". Vzpomí-
náme, s jakým nadšením nám P. 
Tamasz vypravoval o této mi-
mořádné zvláštnosti. Závěr 
naší pouti patřil Czenstochowé, 
kde jsme uctili obraz Panny 
Marie, někteří zde zůstali na 

adoraci, která končila v pět ho-
din ráno, a po ranní mši svaté 
spojené s prohlídkou baziliky a 
s obdarováním růžencem jsme 
šťastně ukončili slavnou pouť. 

Upřímné poděkování 
Na závěr bychom chtěli 

upřímně poděkovat oběma ot-
cům P. Tomaszi Dzedzicovi i P. 
Martinovi Sajcovi za duchov-
ní náplň a dokonalou organi-
zaci, a dík patří také paní Lan-
kové. 

Vděční poutníci a členové 
Fatimského apoštolátu 

při arciděkanství Liberec 



7 Z L A -TÉ STRÁNKY 

Zlaté stránky 
Farnosti 

Bakov nad Jizerou 
Veith Jiří 
ŘmK farnost 
Mírové nám. 83 
294 01 Bakov n. Jiz. 
tel.: 326 782 183 

Bečov u Mostu 
Bečvář Jan 
ŘmK farnost 
čp. 4, 
435 26 Bečov u Mostu 
tel.: 476 110 1 85 

Bělá pod Bezdězem 
Jiřiště Jan 
ŘmK farnost 
Kostelní 150, 
294 21 Bělá pod Bezdězem 
tel.: 326 702 370 

Benešov nad Ploučnicí 
Bártek Bohuslav 
ŘmK farnost 
Kostelní 70 
407 22 Benešov nad Ploučnicí 
tel.: 412 586 535 

Bílina 
Audy Antonín 
ŘmK farnost-arciděkanství 
Na zámku 95/2 
418 01 Bílina 1 
tel.: 417 823 157 

Bohosudov 
Mikeš Pavel 
ŘmK farnost 
Koněvova 113 
417 42 Krupka-Bohosudov 
tel.: 417 861 363 

Bohušovice nad Ohří 
Čigáš Milan Bronislav 
ŘmK farnost 
Tylovo nám. 53 
411 56 Bohušovice nad Ohří 
tel.: 416 781 140 

Bořislav 
Řóssler Benno 
ŘmK farnost 
Bořislav 5 
417 63 pošta Žalany 
tel.: 417 872 241 

Bozkov u Semil 
Mikuszewski Krysztof 
ŘmK farnost 
čp. 37 
512 13 Bozkov u Semil 
tel.: 481 682 156 

Česká Kamenice 
Červený Jordán 
ŘmK farnost-děkanství 
jakubské nám. 110 
407 21 Česká Kamenice 
tel.: 412 584 545 

Česká Lípa 
Matějka Viliam 
ŘmK farnost-děkanství 
Hrnčířská 721 
470 01 Česká Lípa 
tel.: 487 822 017, 487 822 929-931 
fax: 487 822 017 

Český Dub 
Maňásek Miroslav 
ŘmK farnost-děkanství 
Kostelní 9/IV 
463 43 Český Dub 
tel.: 485 147 534 

Cvikov 
Kubíček Petr 
ŘmK farnost 
Sad 5. května 127 
471 54 Cvikov 
tel.: 487 751 101 

Děčín I 
Davídek Martin 
ŘmK farnost-děkanství 
Křížová 25 
405 01 Děčín I 
tel.: 412 516 095 

Děčín IV-Podmokly 
Jirásek František 
ŘmK farnost 
Husovo nám. 99/13 
405 02 Děčín IV-Podmokly 
tel. + fax: 412 531 582 

Dobrovice 
Janíček Jan 
ŘmK farnost-děkanství 
Mudrochova 405 
294 41 Dobrovice 
tel: 326 398 353 

Doksany 
Slaboch Petr Bernard 
ŘmK farnost 
čp. 1 
411 82 Doksany 
tel.: 416 861 113 

Doksy 
Dvořáček Leopold 
ŘmK farnost-děkanství 
ul. 5. května 32 
472 01 Doksy 
tel.: 487 872 018 

Dolní Poustevna 
Matfiak Milan 
ŘmK farnost 
čp. 112 
407 82 Dolní Poustevna 
tel.: 41 2 397 234 

Dubá 
Mordačík Milan - trvalý jáhen 
ŘmK farnost-děkanství 
Požárníků 120 
471 41 Dubá 
tel.: 487 870 1 37 

Frýdlant v Čechách 
Kolář Oldřich 
ŘmK farnost-děkanství 
Děkanská 85 
464 01 Frýdlant v Čechách 
tel.: 482 312 202 

Hejnice 
Raban Miloš 
ŘmK farnost (MCDO) 
Klášterní 1 
463 62 Hejnice 
tel.: 482 360 211 
fax: 482 360 299 

Horní Jiřetín 
Čuřík Jaroslav 
ŘmK farnost 
Školní 124 
435 43 Horní Jiřetín 
tel.: 476 734 189 

Horní Police 
Stejskal Josef 
ŘmK farnost-arciděkanství 
Křižíkova 49 
47106 Horní Police 
tel.: 487 860 294 

Hrádek nad Nisou 
Genrt Tomáš - bytem františkánská komu-
nita Liberec-Ruprechtice 
ŘmK farnost 
Liberecká 76 
463 34 Hrádek nad Nisou 
tel.: 482 723 462 

Hrob 
Pilarčík Štefan 
ŘmK farnost 
Tržní náměstí 14 
417 04 Hrob 
tel.: 41 7 875 029 

Hrubý Jeseník 
Pekárek Jaroslav - trvalý jáhen 
ŘmK farnost 
Hrubý Jeseník čp. 118 
289 32 p. Oskořínek 



Chomutov 
Kozár Jan 
ŘmK farnost-děkanství 
Náměstí 1. máje 2 
430 01 Chomutov 
tel.: 474 651 396 

Jablonec nad Nisou 
Bratršovský Antonín 
ŘmK farnost-děkanství 
Horní nám. 12 
466 01 Jablonec nad Nisou 
tel.: 483 312 327 

Jablonné v Podještědí 
Špaček Bernard 
ŘmK farnost-děkanství 
Klášterní 33 
471 25 Jablonné v Podj. 
tel. + fax: 487 762 105 

Jeníkov 
Richter Jan - bydlí Vranov nad Dyjí 
ŘmK farnost 
Jeníkov 1 
417 24 Oldřichov u Duchcova 

Jestřebí 
Rousek Josef 
ŘmK farnost 
čp. 90 
471 61 Jestřebí 
tel.: 487 877 443 

Jirkov 
Dvouletý Miroslav 
ŘmK farnost-děkanství 
Kostelní ul. 55 
431 11 Jirkov 
tel.: 474 659 460 

Jiříkov 
Tichý Pavel - saleziánská komun. Rumburk 
ŘmK farnost 
Náměstí 5/2 
407 53 Jiříkov I 
tel.: 412 337 266 

Jitrava 
Holčíková Ludmila - pastorační asistentka 
ŘmK farnost 
Jitrava 98 
463 53 p. Křižany 
tel.: 485 172 088 

Kadaň 
Čermák Josef 
ŘmK farnost-děkanství 
Mírové náměstí 84 
432 01 Kadaň 
tel.: 474 344 463 

Kamenický Šenov 
Bečička Stanislav 
ŘmK farnost 
Mírové náměstí 80 
471 14 Kamenický Šenov 
tel.: 487 767 403 

Klášterec nad Ohří 
Wala Rafal 
ŘmK farnost 
Kostelní 98 
431 51 Klášterec nad Ohří 
tel.: 474 375 367 

Krásná Lípa u Rumburka 
Kuba Tomáš 
ŘmK farnost 
Kostelní vrch 3 
407 46 Krásná Lípa u Rumburka 
tel.: 41 2 383 260 

Kryry 
Šimon Josef 
ŘmK farnost 
Náměstí 35 
439 81 Kryry 
tel.: 415 216 067 

Křešice u Litoměřic 
Stříž Jaroslav 
ŘmK farnost 
Velká náves 1 
411 48 Křešice u Litoměřic 
tel.: 416 786 308 

Kytlice 
Čunát Jiří - pastorační asistent 
ŘmK farnost 
Kostelní 50 
407 45 Kytlice 
tel.: 412 581 173 

Libáň 
Števica Augustýn 
ŘmK farnost-děkantství 
Tomáše Carrigua Masaryka 1 
507 23 Libáň 
tel.: 493 598 136 

Libčeves 
Pavel Michal 
ŘmK farnost 
čp. 9 
439 26 Libčeves 
tel.: 603 771 186 (osobní mobil) 

Liberec 
Opletal František 
ŘmK farnost-arciděkanství 
Kostelní ul. 7 
460 01 Liberec 1 
tel.: 485 108 506 

Liberec-Rochlice 
Černý Pavel 
ŘmK farnost 
Na Perštýně 15 
460 01 Liberec IV 
tel.: 485 1 04 670 

Liberec-Ruprechtice 
Kejdana Pavel - františkánská komunita 
ŘmK farnost 
Vrchlického 328/81 
460 14 Liberec 14-Ruprechtice 
tel.: 485 121 293 

Liběšice u Litoměřic 
Zedníček Miroslav 
ŘmK farnost 
čp.2 
411 46 Liběšice u Litoměřic 
tel.: 416 798 117 

Liběšice u Žatce 
Štěpán Marek 
ŘmK farnost 
Liběšice u Žatce čp. 1 
438 01 Žatec 1 
tel.: 41 5 725 006 

Libochovice 
Szeliga Josef 
ŘmK farnost-děkanství 
Purkyňova 17 
411 17 Libochovice 
tel.: 416 591 061 

Litoměřice-děkanství 
Havelka Karel 
ŘmK farnost-děkanství 
Mostecká 5 
412 01 Litoměřice 
tel.: 416 732 559 

Litoměřice-dómská farnost sv. Štěpána 
Sucharda Jiří 
ŘmK farnost sv. Štěpána 
Dómské náměstí 4 
412 01 Litoměřice 
tel.: 416 707 555 

Litvínov 
Vinduška Oldřich 
ŘmK farnost-děkanství 
Masarykovo nám. 38/2 
436 01 Litvínov 1 
tel.: 476 753 388 

Loukov u Mnichova Hradiště 
Prchal Rudolf 
ŘmK farnost 
čp. 5 
294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 
tel.: 326 789 296 

Loukov u Semil 
Jůza Vít 
ŘmK farnost 
Loukov u Semil čp. 1 
513 01 Semily 
tel.: 481 685 237 

Louny 
Horák Werner 
ŘmK farnost-děkanství 
Beneše z Loun 136 
440 13 Louny 
tel.: 415 652 395 

Lovosice 
Košmidek Antoni 
ŘmK farnost 
Zahradní 32 
410 02 Lovosice 
tel.: 41 6 532 281 



Mariánské Radčice 
Irmer Michael-Philipp 
ŘmK farnost 
Mostecká 22 

435 32 Mariánské Radčice 

Mcely 
Zimandl Rudolf 
ŘmK farnost 
čp. 20 
289 36 Mcely 
tel.: 325 580 079 
Mělník 
Jucha Jan 
ŘmK farnost-proboštství 
Na vyhlídce 18 
276 01 Mělník 
tel.: 315 622 337 

Mikulášovice 
Gregorová Waltraud - pastorační asist 
ŘmK farnost 
407 79 Mikulášovice 
tel.: 41 2 394 084 

Mimoň 
Horniak Milan 
ŘmK farnost 
Nádražní 106 
471 24 Mimoň 
tel.: 487 862 666 

Mladá Boleslav 
Hlouch Václav 
ŘmK farnost-arciděkanství 
K. Militké 58/10 
293 01 Mladá Boleslav 
tel.: 326 324 115 

Mladá Boleslav I 
Fexa Jan 
ŘmK farnost 
Havlíčkova 589 
293 01 Mladá Boleslav 
tel.: 326 326 418 (P. Fexa) 

Most 
Hurt Josef 
ŘmK farnost-děkanství 
U města Chersonu 1552/22 
434 01 Most 
tel.: 476 704 606 

Mnichovo Hradiště 
Kahoun František 
ŘmK farnost 
1. máje 232/2 
295 01 Mnichovo Hradiště 
tel.: 326 772 814 

Mšeno u Mělníka 
Piroh Josef 
ŘmK farnost 
Masarykova 266 
277 35 Mšeno u Mělníka 
tel.: 315 693 178 

Nebužely 
Paseka Leopold 
ŘmK farnost 
čp. 46 
277 34 Nebužely 
tel.: 31 5 694 428 

Nové Město pod Smrkem 
Taraba Petr - pastorační asistent 
ŘmK farnost 
Myslbekova 2 
463 65 Nové Město pod Smrkem 
tel.: 482 325 109 
fax: 482 319 002 

Novosedlice 
Dudys Jan, Breu Jiří - trvalý jáhen 
ŘmK farnost 
Kostelní 19 
417 31 Novosedlice 
tel.: 417 539 602 

Nový Bor 
Pavlas Josef 
ŘmK farnost-děkanství 
Sloupská 272 
473 01 Nový Bor 
tel.: 487 728 808 

Osek 
Thebes J. - opat 
Cisterciácké opatství 
Rooseweltova 1 
417 05 Osek 
tel.: 417 837 127 
fax: 41 7 837 236 

Plazy 
Kothaj Peter 
bytem farnost Mladá Boleslav I. 
ŘmK farnost 
293 01 p. Mladá Boleslav 
tel: 326 320 855 

Počaply u Terezína 
Valík Radim 
ŘmK farnost 
Počaply u Terezína 
411 55 p.Terezín 
tel.: 608 604 353 (mobil) 

Podbořany 
Siudzik Aleksander 
ŘmK farnost-děkanství 
Na Kopci 108 
441 01 Podbořany 
tel. + fax: 415 214 098 

Postoloprty 
Prey Rudolf 
ŘmK farnost-děkanství 
Husova 124 
439 42 Postoloprty 
tel.: 41 5 783 183 

Přepeře 
Jurnečka Radek 
ŘmK farnost 
čp. 10 
512 61 Přepeře 
tel.: 481 312 030 

Příchovice 
Novák Vladimír 
ŘmK farnost 
čp. 38 
468 48 Příchovice 
tel.: 483 399 218 
fax: 483 399 254 

Raspenava 
Raban Miloš 
ŘmK farnost 
Fučíkova 637 
463 61 Raspenava 
tel. + fax: 482 319 002 

Rovensko pod Troskami 
Kocman František 
ŘmK farnost 
Na Týně 181 
512 63 Rovensko pod Troskami 
tel.: 481 382 226 

Rožďalovice 
Segeťa František 
ŘmK farnost-děkanství 
U Barborky 12 
289 34 Rožďalovice 
tel.: 325 593 217 

Rumburk 
Kadlečík Pavel 
Saleziánská komunita 
ŘmK farnost-děkanství 
Dobrovského nám. 379/11 
408 01 Rumburk 
tel.: 412 332 413 

Semily 
Gajdošík Jaroslav 
ŘmK farnost-děkanství 
Komenského nám. 125 
513 01 Semily 
tel.: 481 622 563 

Sněžná 
Patíková Dana - pastorační asistentka 
ŘmK farnost 
Sněžná 55 
407 46 p. Krásná Lípa 
tel.: 41 2 383 120 

Sobotka 
Maryška Zdeněk 
ŘmK farnost-děkanství 
Malé náměstí 2 
507 43 Sobotka 
tel.: 493 571 482 



Z L A T É STRÁNKY 

Srbská Kamenice 
Hrubý Marcel - pastorační asistent 
ŘmK farnost 
č.p. 43 
407 15 Srbská Kamenice 
tel.: 412 555 118 

Strenice 
Štrumfa Jan 
ŘmK farnost 
Strenice čp. 4 
294 30 p. Dolní Cetno 
tel.: 326 356 324 

Světlá pod Ještědem 
Matura Josef 
ŘmK farnost 
Světlá p. Ještědem čp. 1 
463 43 p. Český Dub 
tel.: 606 925 225 (mobil) 

Šluknov 
Procházka Pavel 
ŘmK farnost-arciděkanství 
Farní 154 
407 77 Šluknov 
tel.: 412 386 485 

Šumburk nad Děsnou 
Podzimek Michal 
ŘmK farnost Šumburk n, D. 
Wolkerova 378 
468 41 Tanvald 
tel.: 483 394 843 

Teplice v Čechách 
Kujan Josef 
ŘmK farnost-děkanství 
Zámecké náměstí 71/9 
415 01 Teplice v Čechách 
tel.: 417 531 041 

Teplice v Č.-Trnovany 
Dawidowski Tomasz 
ŘmK farnost 
Thámova 711/20 
415 02 Teplice v Č.-Trnovany 

Trmice 
Voleský Jiří 
ŘmK farnost 
Slepá ul. 4 
400 04 Trmice 
tel.: 475 620 241 

Třebenice 
Kubíček Ladislav 
ŘmK farnost 
Masarykova 68 
411 13 Třebenice 
tel.: 416 594 297 

Turnov 
Vlasák Václav 
ŘmK farnost-děkanství 
Děkanská 87 
511 01 Turnov 
tel.: 481 321 179 

Údlice 
Kuba Petr - trvalý jáhen 
ŘmK farnost 
Zámecká 4 
431 41 Údlice 
tel.: 474 667 142 

Újezd pod Troskami 
Hrubý Jan - trvalý jáhen 
ŘmK farnost 
Újezd p. Tr. čp. 40 
512 63 p. Rovensko pod Troskami 
tel.: 493 591 160 

Ústí nad Labem 
Šimáček Miroslav 
ŘmK farnost-arciděkanství 
Bílinská 3 
400 01 Ústí nad Labem 
tel. + fax: 475 209 303 

Ústí nad Labem-Mojžíř 
Šťastný Hynek 
ŘmK farnost Mojžíř 
Horní 33 
403 31 Ústí n. L. 
tel.: 472 733 070 

Ústí nad Labem-Skorotice 
Mikel Antonín 
ŘmK farnost 
Kostelní 1 
403 40 Ústí n. L-Skorotice 
tel.: 472 743 592 

Ústí nad Labem-Střekov 
ŘmK farnost 
Jeseninova 2/80 
400 03 Ústí n. L-Střekov 
tel.: 475 531 912 

Varnsdorf 
Baláž Alexej 
ŘmK farnost - děkanství 
nám. E. Beneše 471 
407 47 Varnsdorf 
tel.: 41 2 372 761, 41 2 372 649 

Vratislavice nad Nisou 
Vaněk Václav - trvalý jáhen 
ŘmK farnost 
Tanvaldská 51 
463 11 Liberec 30 
tel.: 485 160 625 

Vysoká u Mělníka 
Říský Drahoslav 
ŘmK farnost 
čp. 27 
277 24 Vysoká u Mělníka 
tel.: 315 697 524 

Vysoké nad Jizerou 
Ajchler Pavel 
ŘmK farnost 

Žatec 
Špaček Augustin 
ŘmK farnost-děkanství 
Hošťálkovo nám. 133 
438 01 Žatec 
tel.: 41 5 710 306 

Železný Brod 
Jerzykiewicz Piotr 
ŘmK farnost-děkanství 
Frant Balatky 132 
468 22 Železný Brod 
tel.: 483 389 223 

Ostatní: 
Biskupství litoměřické - ordinariát 
Josef Koukl - diecézní biskup 
Dómské náměstí 1 
412 88 Litoměřice 
tel.+ fax: 416 731 454 (biskup) 
tel.: 416 707 519 (biskup) 
tel.: 416 707 520 (sekretariát) 
biskup@biskupstvi-ltm.cz 
sekretarbiskup@biskupstvi-ltm.cz 
ordinariat@biskupstvi-ltm.cz 

Kurie 
Biskupství litoměřické - kurie 
Havelka Karel - generální vikář 
Bezděk Milan - děkan katedrální kapituly 
Dómské náměstí 9 
412 01 Litoměřice 
tel: 41 6 707 511 (vrátnice) 
tel.: 416 707 534 (Mons. Červinka) 
tel.: 416 707 530 (p. Šantin) 
další telefony 
po číslech 416707 přidat 
generální vikář - 519 
sekretář generálního vikáře - 533 
kancléř kurie - 522 
depozitář, knihovna - 549 
účtárna - 523 
ekonom - 524 + fax 
mzdová účtárna - 525 
správa budov - 526 
administrativní oddělení - 528 
stavební oddělení - 529 
právní oddělení - 530 a 531 

Diecézní dům kardinála Trochty 
Jaczenko Jan - ředitel domu 
Sucharda Jiří - programový ředitel 
Komenského 4 
412 01 Litoměřice 
tel.: 416 732 077 
fax: 416 736 004 

Internetové stránky 
Biskupství litoměřické: 
w w w . b i s k u p s t v i - l t m . c z 
Zdislava - časopis litoměřické diecéze 
z d i s l a v a . s i g n a l y . c z 

mailto:biskup@biskupstvi-ltm.cz
mailto:sekretarbiskup@biskupstvi-ltm.cz
mailto:ordinariat@biskupstvi-ltm.cz
http://www.biskupstvi-ltm.cz


11 
Kde mohou církve nalézt pomoc? 

V Dlouhé Třebové se konal v pondělí 3. listopadu seminář o alternativních 
zdojích energie pro vytápění církevních objektů. Jeho náplní bylo přiblíže-
ní výhod i úskalí těchto technologií a popis způsobů jejich financování. 

Instalace tepelných čerpadel a solárních 
systémů v objektech neziskových organi-
zací je a bude podporována systémem do-
tací. Přidělení dotace je podmíněno vypra-
cováním takzvaného energetického audi-
tu, což je v podstatě výpočet tepelných 
ztrát objektu a potřeba zdrojů energie. 

I v České republice již existuje mnoho 
firem projektujících a dodávajících tyto 
technologie. Je výhodné, pokud jsou 
schopné posoudit všechny alternativy, ne 
pouze ty, které samy dodávají. 
Starosta Dlouhé Třebové pan Bohu-
slav Halva předvádí tepelné čerpadlo. 

Pracovní překladatelská komise při 
České liturgické komisi začíná pracovat 
na přípravě nového vydání českého pře-
kladu římského misálu; v současné době 
překládá nové texty, pak bude revidovat 
dosud přeložené texty. 

Mnoho uživatelů překladu misálu jistě 
již narazilo na místa, kde je dosavadní pře-
klad či provedení (např. grafická úprava) 
misálu neuspokojuje. Všechny (kleriky 
i laiky) proto prosíme o jejich připomín-
ky (tj. nesouhlasné poznámky bez návr-
hů konkrétního nového řešení) či návr-
hy (poznámky obsahující návrhy konkrét-
ního řešení), a to do konce února r. 2004, 
(tj. do 29. 2. 2004). U později vznese-
ných připomínek a návrhů j iž nelze zaru-
čit, že budou moci být vzaty v úvahu. 

Pro usnadnění práce prosíme o to, aby 
každá jednotlivá připomínka či návrh byly 
zaslány na samostatném listu formátu A4, 
aby bylo možno je lépe zařadit a syste-
matizovat, přičemž prosíme o jednoznač-
né vyznačení předmětu v záhlaví (Věc:), 
např.: Připomínka (či: návrh) k českému 

překladu (či: provedení) římského misálu-
14. neděle v mezidobí". 

Připomínky zasílejte výkonnému sekre-
táři komise na adresu: 

fr. Damián Němec O.P., Husova 8, 
110 00 Praha 1, 
příp. též elektronickou poštou (nejlé-
pe v editoru MS Word) na adresu 
damian@op.cz. 

V brzké době také vyjde český překlad 
Všeobecných pokynů k římskému misálu 
(Institutio Generalis Missalis Romani). 
Budeme rádi, když se k němu vyjádříte 
obdobně jako k misálu. Latinský text lze 
(kromě tištěného latinského misálu) nalézt 
např. na internetových stranách Deuts-
ches Liturgisches Institut: www.liturgie.de/ 
institutiomissalis2003.html nebo na 
stránkách Komisja ds. Kultu Božego i Dys-
cypliny Sakramentów Episkopatu Polski: 
www.kkbids.episkopat.pl/wprowadzenie-
doksiag/imgr/l.htm. 

ZÚČASTNĚTE SE 

Maminky, ozvěte se! 
Program pro osamělé matky 

Před nedávnem mi přišel do rukou skvě-
lý projekt pro osamělé matky - samoživi-
telky. Týká se podpory rozvoje duševního 
zdraví. Výsledkem by měla být minimaliza-
ce negativního působení stresové zátěže 
u matek i jejich dětí. 

Patřím mezi tyto maminky a sama cítím, 
jak se vlivem rostoucí nezaměstnanosti a 
konzumního způsobu života stále více na-
rušují společenské vztahy. Velmi vítám 
pomoc v této oblasti. 

Tento projekt úspěšně realizuje olo-
moucké centrum pro rodinný život. Zajímá 
mě, zdali existuje tato pobočka v severních 
Čechách. Sama bych ráda takovou poboč-
ku založila, zpočátku by mohlo pomoci na-
vázání kontaktu mezi maminkami. 

Předem děkuji za vaše rady a nabídky. 
Karolína Ranglová 
V. Nejedlého 97 
463 31 Chrastava 

Výstava ferdinan-
dovských polštářků -
skoro jako na 
jarmarku... 
Vernisáž 29.11. v 15 hod 
Výstava potrvá do 4. Iedna.2004 
Otevřeno denně od 9 do 17 hodin 
Ferdinandovské polštářky - hravé 

polštářky stylizující zvířátka způsobem 
tak blízkým dětskému světu 

Letošní výstava bude uspořádána 
v jarmarečním duchu - pohádkový pa-
poušek vytáhne návštěvníkům štěstíč-
ko, též nebudou chybět pouťové kolá-
če a možná zahraje i kapela pravé jarma-
reční písničky. 

Fotografie z minulé výstvy ke shléd-
nutí na www.sweb.cz/f-hracky 

Tel. na autora výstavy: Jiří Mrňávek 
-604 490 262 

Tříkrálová sbírka 
Probíhají přípravy Tříkrálové sbírky 

2004. Kdo se chce připojit, ať se ob-
rátí koordinátorku TS pro litoměřic-
kou diecézi p. Broumskou, tel: 
416 731 452, e-mall: projek-
ty@dchltm na DCH Litoměřice. 

Adventní setkání pro mladé muže v Arcibiskupském 
semináři v Praze 
Arcibiskupský seminář v Praze zve mladé muže od patnácti let, kteří chtějí poznávat 

Boží vůli pro svoji životní cestu a přemýšlejí o svém povolání, na Adventní setkání, 
které se uskuteční v budově semináře ve dnech 28.-30. listopadu 2003. Sejdeme se 
v pátek v 18.00 hod. Předběžnou účast je třeba oznámit do 20. listopadu na adresu: 

Arcibiskupský seminář, Thákurova 3,160 00 Praha 6, tel: 220 181 599 (404), 
e-mail: arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz. 
Více informací o semináři včetně programu tohoto setkání najdete na www.arcs.cuni.cz. 

Co se vám nelíbí na českém překladu misálu? 

mailto:damian@op.cz
http://www.liturgie.de/
http://www.kkbids.episkopat.pl/wprowadzenie-
http://www.sweb.cz/f-hracky
mailto:arcs.vicerektor@arcs.cuni.cz
http://www.arcs.cuni.cz


z CENTER 

Většina akcí center se koná 

¥ DIECÉZNÍM DOMĚ KARDINÁLA TROCHTY 
bývalý teologický konvikt, Komenského 4, 

412 01 Litoměřice, telefon 416 732 077 

Diecézní centrum pro mládež (DCM) 
Foto Jan Rosenauer 

Připravované akce pro mládež 

Prosinec 2003 Březen 2004 

12.-14. prosince 2003 
2. setkání KURZU ANIMÁTORŮ tento-
krát na faře v Mostě 

Hlavním tématem bude Povolání 
k zasvěcenému životu. Kurs je nabídkou a 
pomocí, jak se naučit „oživovat" sebe i dru-
hé, jak „oživovat" setkání mladých nebo 
dělat něco ve farnosti a pro církev. Do kur-
su se můžete kdykoli připojit, zájemci se 
mohou hlásit na Diecézním centru pro mlá-
dež. Další termíny kurzu: 2004: 13. -15.2 . 
(hlavní téma: Povolání k manželství) , 1 6 . -
18.4. (hlavní téma: Povolání ke službě, ka-
techezi bude mít otec biskup), 11 . -13 .6 . 
(hlavní téma: Povolání k evangelizaci) 

29. prosince 2003 - 2. ledna 2004 
TAIZE - Evropské setkání mladých 

Hamburg. Kontakt: Martina Hošková, 
tel. 603 568222 

Leden 2004 
9 . - 1 1 . ledna 2003 
VIKENDOVKA pro mládež na téma: 
Poznej Bibli 

Bible - Kniha knih je pokladnicí, ze které 
můžeš čerpat pro svůj každodenní život, 
hledat odpovědi na otázky po smyslu ži-
vota, nalézt ukazatele, kudy dál. Chceš-li 
hlouběji proniknout do této Boží poklad-
nice a naučit se j i plně využívat ve svém 
životě, můžeš využít tuto nabídku a přihlá-
sit se na Diecézním centrum pro mládež. 
Do tajemství Bible nás bude uvádět P. Jiří 
Voleský na faře v Trmicích. 

Zájemci se mohou hlásit do 15.12.2003. 

DCM, Komenského 4, 
412 82 Litoměřice 
Telefon: 416 738 065 
Mobil: 603 452 001 
daniela.dcm@tiscali.cz 
www.litomerice.signaly.cz 

12.-14. března 2003 
REKOLEKCE „na poušti" v tichu 
a modlitbě 

Získat bližší informace a přihlásit se mů-
žeš na DCM. Místo konání a program bude 
ještě upřesněno. Zájemci se mohou hlásit 
do 15.2.2004. 

19.-21. března 2003 
ŠKOLENÍ PRO VEDOUCÍ dětských letních 
táborů 

Bližší informace vám podá Ing. Majka 
Světničková z Asociace křesťanských 
sdružení mládeže, tel. 220 181 739. 

Duben 2004 
2.4.-3.4. v Litoměřicích 
29. DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
s otcem biskupem 

V tento den Svatý otec myslí na mladé 
celého světa, kteří se shromažďují v diecé-
zích na celém světě se svými biskupy. 

Květen 2004 
21. 5.-23. 5. 
EVROPSKÁ POUT MLÁDEŽE 
do Mariazell 

Předběžný program: V PÁTEK večer 
společný program pro mládež na hlavním 
pódiu. První část - uvítací, druhá část -
choreografie a svědectví, třetí část - ado-
race. V SOBOTU ráno - mladí půjdou prů-
vodem na letiště se soškou Panny Marie 
z Mariazell. Tam bude přípravný program 
a od 11.00 by tam měla začít mše svatá ná-
rodů přenášená televizí. Odpoledne bude 
několik doprovodných programů - dílny, 
sport, adorace, svátost smíření, přednáš-
ky, diskuse. Večer bude pokračovat spo-
lečný program mládeže. Každý národ by 
se tam měl představit. V NEDĚLI dopoled-
ne bude na hlavním pódiu závěrečná mše 
svatá mládeže. 

Cena bude ještě upřesněna. Přihlásit se 
je možno na DCM do 20. dubna. 

DOBROVOLNÁ SLUŽBA 
neboli DIV - diecézní 
voiontariát 

MLADÍ, CÍRKEV VÁS POTŘEBUJE! 
To je výzva, s níž se obracejí biskupové 
Čech a Moravy na vás, na mladé lidi. Vy-
cházejí z jistoty, že nejlepšími apoštoly 
mladých lidí jsou mladí lidé sami. Zname-
ná to zcela konkrétně přijmout s církví 
úlohu stát se aktivními v evangelizaci na-

j šeho národa. 
První zkušenosti s dobrovolnou služ-

bou v katolické církvi máme za sebou. Jak 
kněží, kteří mladé lidi do farnosti přijali, 
tak dobrovolníci sami si společně proži-
tý rok pochvalovali. Jeden z dobrovolní-
ků řekl: „Ani nevím, kdo je více oboha-
cen, zda my nebo lidé, pro které jsme se 
snažili něco dělat." Ajiný zase: „Jeto skvě-
lá zkušenost. Paradoxně nejvíce z ní profi-
tujeme my samotní. Tím, že jsem nabídl 
své schopnosti ke službě - pomoci dru-

| hým - nalezl jsem své vlastní sebeuplat-
nění, svou plnou realizaci... Zjistil jsem, 
jak je báječné dělat něco pro druhého, pro-
tože právě v tom tkví to pravé štěstí." 

Dobrovolníkem se může stát ten, komu 
je nejméně 18 let a rozhodne se na rok 
přerušit své zaměstnání nebo školu. Tak-
to získaný čas věnuje zdarma organizo-
vané službě potřebným a službě Bohu. 

Příprava zájemců je roční. Začíná vždy 
na podzim a je pravidelně jeden víkend 
v měsíci. Závěrečné soustředění se koná 
o následujících prázdninách. Po něm jsou 
vybraní dobrovolníci rozesláni po skupi-
nách do farností na dobu jednoho roku. 
V rámci roční přípravy a roku služby ab-
solvují i studijně-formační kurz. 

Dobrovolník má hrazeno sociální a zdra-
votní pojištění, ubytování a stravu a do-
stává malé kapesné. 

Podrobné informace: www.signaly.cz 
Přihlášky: Diecézní centrum pro mládež, 
Komenského 4,412 01 Litoměřice 
e-mail: daniela.dcm@tlscali.cz, tel.: 
416 738 065, mobil: 603 452 001 

mailto:daniela.dcm@tiscali.cz
http://www.litomerice.signaly.cz
http://www.signaly.cz
mailto:daniela.dcm@tlscali.cz
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CpR: Víkend pro matky a dcery 
KDY: 28. - 29. listopad 2003 
KDE: DDKT Litoměřice, Komenského 4 

ZAČÁTEK: Pátek 19.00 společná večeře 
UKONČENÍ: Sobota 18.00 společná večeře 

CENA: 250 Kč/ osoba 
Strava a ubytování zajištěno. Spacáky vezměte s sebou. 

Program: 
Pátek: Žena v jiných kulturách 

z vlastní zkušenosti vypráví sestra Gabriela, která žila v Argentině 
Sobota: 9.00 Trocha vlídné komunikace - jak na to 

1 3.00 Malování na hedvábí 
Přihlášky zasílejte na adresu: 
Iva Růžičková, Husitská 128/32, 417 41 Krupka, dcpr.ltm@tiscali.cz , tel: 606/501 897 

Katechetické centrum 
Rekolekce katechetů 
Omlouvám se všem katechetům, kteří 

se chtěli zúčastnit adventní rekolekce 
v Mostě, že se vzhledem ke kolizi ně-
kolika termínů tato rekolekce 
v plánovaném termínu neuskuteční. 

Jako náhradní termín rekolekce byla 
zvolena sobota 20. 3. 2004, místem se-
tkání bude fara v Mostě, exercitátorem 
P. Mgr. Grzegorz Czerny. Bližší infor-
mace budou uvedeny v příloze Kate-
chetického věstníku č. 6/2003-04. 

Šachový turnaj 

/^Otoel 
Dětský vánoční 

šachový turnaj 
29.12.2003: Pořa-
datel: Orel jednota 

Turnov. Odpovědná a kontaktní osoba: Jan 
Mrázek, 512 61 Přepeře 8, tel. 481 325 736. 
Místo konání: Římskokatol ická fara 
v Přepeřích u Turnova. Přihlášky není třeba 
zasílat předem. Podmínky účasti: děti. Příjem 
účastníků: 8.30-9h. Ukončení do 13 hodin. 
Švýcarský systém. 

Předsilvestrovský turnaj ve stolním tenise 
Pro lepší i slabší hráče 
Termín: 30.12.2003. Pořádá: Orel župa sv. Zdi-

slavy, Orel jednota Lomnice nad Popelkou. Od-
povědná a kontaktní osoba: Vít Jůza, Loukov 1, 

513 01 p. Semily, tel. 481685237, mobil 732943265. Místo konání: Orlovna 
v Lomnici nad Popelkou (u zimního stadionu). 

Přihlášky není třeba zasílat předem. Podmínky účasti: nečernící spor-
tovní sálová obuv, dobré je mít i pálku. Příjem účastníků: 8.25-9.25,10.15. 
Zahájení mší svatou přímo v orlovně v 9.30. Ukončení do 16 hodin. 
Hrací systém je volen tak, aby si všichni (i ti slabší) dost zahráli (švýcar-
ský systém). 

Centrum pro rodinu: Víkend pro chlapy ze severu 
Díky těmto víkendům jsme si uvědomili, 

že si vytváříme vztahy jeden k druhému ji-
nak než ženy. Ženy si rády povídají z očí do 
očí, dívají se do tváře a čtou naše pocity. 
My muži si vytváříme vztah rameno 

k rameni, když stojíme delší dobu 
vedle sebe a něco společně tvoří-
me, tak se nakonec dostaví naše 
spokojenost a vznikne nový, klidný 
vztah. 

Postupně se všichni nováčci na-
šeho Víkendu pro chlapy ze severu 
přiznávali, že je ani v bujných před-
stavách nenapadlo, jak bude pro ně 
cenný tento čas strávený ve spole-
čenství druhých chlapů 
v Diecézním domě kardinála Troch-
ty-

A pokud ty, čtenáři, ještě netušíš, 
proč se scházíme s ostatními chla-
py, abychom strávili čas vzájemným 
sdílením, chlapskou modlitbou, 
bubnováním a rovným chlapským 

přátelstvím, přijď příště v terminu 2 3 . 4 . -
25. 4. 2004 i ty přiložit své polínko do 
společného ohně... 

Ing, František Růžička 
frantisekruzicka@mukrupka.cz 

Již více než před rokem jsme zjistili, že i chlapi potřebují trá-
vit nějaký čas jen mezi sebou. V pátek 24. listopadu se sjela 
v podvečer do Litoměřic skupina chlapů, z nichž většina byla 
na Víkendu pro chlapy ze severu poprvé. 

Tématem byla mužská spirituali-
ta a krize středního věku.V sobotu 
ráno proto mezi nás zavítal psycho-
terapeut Mgr. Jiří Černý, aby nám 
přiblížil krizi životního poledne 
Za zvuku našich bubnů byl Jirka 
vtažen do našeho chlapského ko-
lektivu a povídal si s námi nejen jako 
přednášející, ale i jako muž, který 
tuto krizi ze svého vlastního života 
dobře zná a na svém osobním pří-
běhu nám ukázal, že ani on jako od-
borník jí není ušetřen. 

Krizí středního věku nedobrovol-
ně vcházíme do období nového 
hledání, hledání nových motivací a 
nově zpracováváme i svá stará zra-
nění. A právě krize životního poledne nás 
takovým drsným způsobem připravuje na 
tuto změnu. Jí započne proces objevování 
a rozvíjení ženských hodnot v muži a muž-
ských hodnot v ženě. 

Existuje určitý druh chlapské energie, 
která po dosažení zralosti vychází z našeho 
nitra a nepochází již jen z našeho úspě-
chu, který je tolik nutný v první polovině 
života. 

mailto:dcpr.ltm@tiscali.cz
mailto:frantisekruzicka@mukrupka.cz
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J I Přečtěte si 

Schauber, Vera aj.: Velká kniha o sva-
tých, Doron 2003, 275 Kč 

Kdo se první jmenoval František a co 
to znamenájméno Benjamin? Je Lasse to, 
co Vavřinec? Proč má socha sv. Jana na 
mostě kolem hlavy pět hvězd? Zabil sv. 
Jiří skutečně draka? A proč Vojtěchovi 
můžeme říkat Bertíku? Odpovědi na tako-
véto otázky nás čekají v této knize. Na-
jdeme v ní životní příběhy více než sta 
slavných osobností, kterých si lidé v celé 
Evropě po staletí váží ajejichž jména uží-
vají. Kniha je dílem autorů encyklopedie 
»Rok se svatými«, která u nás vyšla 
v několika vydáních. Nevíte-li co dát pod 
stromeček, zde máte tip. 
Dillard, Raymond B. aj.: Úvod do Staré-
ho zákona, Návrat domů 2003,650 Kč 

Smyslem této knihy je seznámení čte-
náře s informacemi, které je dobře vědět, 
aby mohl knihy Starého zákona číst 
s porozuměním. Jde o dílo jak vědecky 
vyvážené, tak ekumenicky otevřené. 
Márai, Sándor: Svíce dohořívají. Aca-
demia 2003,179 Kč 

Rámec této novely tvoří setkání dvou 
přátel, absolventů vojenské školy ve Víd-
ni, po více než 40 letech. Setkání se ode-
hrává v kulisách duchovní atmosféry a 
skiytého řádu hodnot, které zanikly záro-
veň s rozpadem Rakouska-Uherska. 
V dramatu dávné vášně a pravdy je řeče-
no všechno podstatné, co bylo kdy vy-
sloveno o přátelství, stáří, lásce, vztahu 
k životu a ke světu. V osudovém příběhu 
obou mužů jako by bylo soustředěno to 
nejlepší, co kdy ze sebe vydala středoev-
ropská kultura. 

Novela se setkala s nečekaně velkým 
ohlasem a zaujala Miloše Formana nato-
lik, že se dočkáme jejího filmového ztvár-
nění. Knihu vřele doporučuji. 
Negrisolo, A. aj.: Otec Pio z Pietreldny, 
Karmel 2003, 220 Kč 

Tato kniha zaujme každého, kdo chce 
hlouběji proniknout k velmi přitažlivé 
postavě s t igmatizovaného kapucína 
Otce Pia. 

Karmelitánské knihkupectví 
(Knihkupectví Jonáš) 
Mírové náměstí 15 
412 01 Litoměřice 
Tel./fax: 416 732 458 

Buliard, Roger: Inuk znamená člověk, 
Karmel 2003, 139 Kč 

Sugestivní a autentický dokument 
o zanikajícím světě obyvatel dálného se-
veru na pozadí heroických dějin jejich evan-
gelizace. Kniha je věnována památce misi-
onářů z Kongregace oblátů Neposkvrně-
ného početí Panny Marie, kteří položili své 
životy při šíření víry mezi Eskymáky. 
Jan Pavel II.: Římský triptych, Karmel 
2003,189 Kč 

Nová básnická sbírka Jana Pavla II. byla 
předs tavena na j a ře ve Vatikáně a 
v Krakově. Knihu otevírá lyrická pasáž 
popisující horský potok padající do údo-
lí, na jehož pozadí autor rozvíjí úvahu 
o pomíjivosti pozemského života. Ve dru-
hém oddíle nás papež provádí Sixtinskou 
kaplí, kde jeho imaginaci zaujme Miche-
langelova nástropní freska Posledního 
soudu. Závěr tvoří papežova reflexe Ab-
rahámova příběhu. 
Skutky opata Sugera, Triáda 2003, 
222 Kč 

Knihu tvoří výbor z děl tří autorů - opa-
ta Sugera, sv. Bernarda a Viléma ze Saint-
Denis. Opat Suger ze Saint-Denis a Ber-
nard z Clairvaux představují protipóly 
sváru o chudobu církve, který se odehrá-
val na mnoha rovinách - estetické, morál-
ní, věroučné, politické a ekonomické. 
Albrigtová, Madeleine: Madeleine, 
Práh 2003, 550 Kč 

Zajímavá, velice poutavě napsaná kni-
ha vzpomínek šéfky americké diplomacie 
z druhého funkčního období prezidenta 
Clintona. Je to opravdu zajímavé čtení. 

-mela-

Č E S K Á 
J S L 1 C K Á 

S P O L E Č N O S T 

V souvislosti s novou strategií prodeje 
jsme připravili novou nabídku slev 

pro církve i jednotlivce. 
Sleva na objednávky pro farnosti: 
do 5 kusů 1 0 % 
do 20 kusů 15 % 
nad 20 kusů 20 % 
Pro jednotlivce nabízíme 10% slevu při 

odběru zboží z produkce ČBS na naší pro-
dejně v Praze 8-Kobylisích, Náhorní 12. 

Jednotlivé slevy se nekumulují. 
za obchodní oddělení ČBS Tomáš RAIS 

vzdělání 
211. Sión je hora: 
a kde byl postaven židovský chrám 
b. odkud Kristus vystoupil na nebesa 
c. na které měl být obětován Izák 

212. Skutky apoštolů napsal: 
a Marek 
b. Lukáš 
c. Jan 

213. Sobota - sabbat: 
a sedmý den 
b. 
c. 

den klidu 
den oslavy 

214. Svícen v chrámě byl: 
a tříramenný 
b. pětiramenný 
c. sedmiramenný 

215. Soluň je město: 
a kam psal dopis sv. Jan 
b. z něhož pocházel sv. Pavel 
c. z něhož pocházeli sv. Cyril 

a Metoděj 

216. Šalomoun: 
a syn Davidův 
b. otec Davidův 
c. nebyl pokrevní příbuzný Davidův 

217. Štěpán byl: 
a jáhen 
b. kněz 
c. laik 

218. Timoteus: 
a průvodce Petrův 
b. průvodce Pavlův 
c. první mučedník 

219. Titovi napsal Pavel: 
a jeden dopis 
b. dva dopisy 
c. tři dopisy 

220. Tomáš byl: 
a apoštol 
b. přijat mezi apoštoly místo Jidáše 
c. učedník Kristův 

Správné odpovědí 
?ozz veu qmz vaz rmz 
ysi-z ypu qeiz qziz *uz 
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Nechte maličkých.•• 
V poslední době se častěji mluví o tom, zda je lepší děti, kte-
ré v kostele ruší, nechat doma, nebo za každou cenu je vzít 
s sebou. Většina hlasů se přiklání k tomu, že děti do kostela 
patří, že jsou živými ratolestmi Církve, že Kristus byl vždy 
přítelem dětí a chtěl je mít u sebe. 

Od dospělých se zase žádá tolerance 
k rušivým dětským projevům, vždyť boho-
služba není jen pro dospělé. Pravda je na 
obou stranách, a také musejí obě strany 
spolupracovat. Rodiče musejí děti vycho-
vávat a dospělí se musejí snažit s dětmi sžít. 

K nám do kostela chodí 
maminka, která má pět dětí. 
Její nejstarší dcera studu-
je již vysokou školu. Sou-
částí farního společenství 
se stala jižjako malé nepo-
sedné batole a v náručí ba-
bičky se postupně vystří-
dali i ostatní její sourozen-
ci . K babičce jezdila vnou-
čata vždy na víkend, a tak 
nedílnou součástí návště-
vy byly i nedělní mše sva-
té. Děti měly s sebou ob-
vykle nějakou obrázkovou 
knížku a hračku, ale tako-
vou, která při pádu na zem nedělala rámus. 
Když dítko začalo být neklidné, nezlobila 
se, ale snažila se upoutat pozornost dítěte 
na něco jiného - na zvuk zvonku, na svět-
lo svící, zvuk varhan. 

Když se děti začaly dobře pohybovat na 
vlastních nožkách, brávali je při obětním 
průvodu starší mezi sebe a bylo s podivem, 
jak ti nejmenší brzy pochopili, co se od nich 
chce. Jaká pak byla radost pro ně, když j im 
byly později svěřeny třeba košíčky se sbír-
kou! Už v předškolním věku se chlapci po-
stavili jako ministrantíci k oltáři - a to byl 
pro ně vrchol blaha. Toto vše se odehráva-
lo ve věku, kdy většina děti projevuje nej-
různějším způsobem své aktivity. 

Nedávno jsem zase viděla maminku, která 
přišla se svým dvou až tříletým hošíčkem 
do kostela asi jen proto, že byla pouť. Šla 
do předních lavic, zatímco babička dítěte 
zůstala v posledních řadách. Dítě tak mělo 
po celou dobu slavnostní bohoslužby pro-
bíhačku po celém kostele spojenou s jása-
vými zvukovými projevy. Maminka neteč-
ně přihlížela a babička se radovala, jak je 
její vnouček čilý a nebojácný. Kupodivu 
ti, kteří jsou pravidelnými návštěvníky bo-
hoslužeb, projevili maximální trpělivost, ale 

ti, co chodí do kostela jen o vánocích nebo 
o pouti, nevěřícně vrtěli hlavou. 

V některých kostelech hlavně v cizině, 
ale ojediněle i u nás, jsou zřizovány dětské 
koutky, kde je o děti po potřebnou dobu 
postaráno a pečováno. 

V Litoměřicích je jednou za měsíc 
v katedrále sv. Štěpána ve školním roce 
dětská mše svatá o půl jedenácté. Je to 
doba, která vyhovuje nejen dospělým, ale 
hlavně rodinám s dětmi. Ty oceňují navíc 
i bezbariérový přístup dovnitř a dostateč-
ný prostor pro dětské kočárky. Hudbu 
i zpěv při bohoslužbách a lektorskou služ-
bu obstarává mládež a starší děti, na pří-
mluvách mají spoluúčast i menší děti, po-
kud jsou schopné číst, a obvykle mají na-
psané i své vlastní prosby. Pozdravení 
pokoje jsou vždy velká událost. 

Děti, které chodí pravidelně, si na pobyt 
v kostele zvykají, učí se dění v kostele chá-
pat a podle svých schopností se snaží 
s pomocí dospělých zapojit. Dospělí se 
nemusí nutit k trpělivosti, spíše se usmí-
vají, a pokud mají mezi dětmi i svého malé-
ho potomka, září pýchou. 

Co říci závěrem: děti do kostela patří, 
mají-li být živou ratolestí Církve, musejí se 
však k tomu vést a vychovávat. Od do-
spělých pak již tolerance nebude potřeba 
a bohoslužby budou společně prožívány 
všemi přítomným. 

Milada Veselková, 
ilustrační foto Jan Rosenauer 

Zasvěcení diecéze 
Panně Marii fatimské 

Schůzka Ústřední 
duchovní rady skautů 
katolické církve 
V úterý 14.10.2003 se na faře ve Spálo-

vě sešla na své pravidelné schůzce 
Ústřední duchovní rada skautů katolické 
církve. Ústřední duchovní rada pod ve-
dením otce biskupa Františka Václava 
Lobkowicze se snaží pomáhat skautům v 
ČR přípravou materiálů pro duchovní 
program oddílů, pro duchovní růst čle-
nů, koordinačním a informačním servisem 
a dalšími aktivitami. 

Na programu schůzky ve Spálově bylo 
personální složení ÚDR, zapojení boho-
slovců-skautů do služby skautským od-
dílům, publikační činnost ÚDR, nabídka 
kurzů s duchovním zaměřením a seminá-
řů pro skautské činovníky aj. 

Vzpomínka na věrné 
zemřelé 

Stejně jako v loňském roce se 
2. listopadu, v den Vzpomínky na 
všechny věrné zemřelé, sešli se 
ústečtí farníci na střekovském 
hřbitově ke společným modlitbám. 
Foto Jan Rosenauer 
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Samuelova iniciativa v podnajícím království + p . m v o i e s k y 

Soudce a prorok Samuel stojí na rozhraní dvou velikých a dů-
ležitých epoch politického a duchovního života Izraele. Svou 
životní pouť prožívá na rozhraní přerodu společnosti od teo-
kracie, tedy vlády Boží, k monarchii, tedy společnosti pevně 
hierarchicky uspořádané se svým vůdcem v osobě krále. 

Samuel jako dosavadní rozhodující au-
torita v národě lid důrazně varuje před roz-
hodnutím zvolit si viditelnou hlavu 
v postavě krále: Ale Samuelovi se nelíbi-
lo, že řekli: „ Dej nám krále, aby nás sou-
dil. "... A Hospodin Samuelovi odpověděl: 
„ Uposlechni lid ve všem, co od tebe žáda-
jí. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, 
abych nad nimi nekraloval. " ...Samuel 
pověděl všechna Hospodinova slova lidu: 
„ Toto bude právo krále: Vezme vám syny, 
... také dcery vám vezme,... vezme vám nej-
lepšípole, vinice a olivové háje, ...z vaší 
úrody bude vybírat desátky ... " Nicméně 
jeho naléhavé napomínání nepomáhá. Lid 
je pevně rozhodnut přijmout za svého vůd-
ce krále, který jim podle jejich přesvědčení 
zařídí jistotu a bezpečí před nepřáteli a ve 
společnosti prosadí spravedlivé zákony. 
Samuel jako věrný a poslušný služebník 
Hospodinův v tom vidí nebezpečný nedo-
statek víry a úcty vyvoleného národa 
k Bohu, nicméně zastavit tento společen-
ský vývoj se mu nepodaří. Všimněme si 
však ve dvou zamyšleních jeho osobního 
vztahu ke dvoum prvním králům, které po-
svátným rituálním obřadem uvádí do je-
jich úřadu. 

Samuel a Saul 
Při pozorné četbě dějin počínajícího krá-

lovství můžeme částečně proniknout do 
pochopení vztahu posledního izraelského 
soudce k prvnímu králi. Snad bychom jej 
mohli popsat prostřednictvím tří vlastnos-
tí: obdiv k jeho mohutnému zjevu, hněv 
nad jeho neposlušností a smutek nad jeho 
zavržením. Ve vztahu Samuela k Saulovi se 
tak výrazně ukazují soudcovy přirozené 
povahové rysy. 

Zeje Samuel zaujat mohutnou postavou 
budoucího krále, sice přímo v textu nena-
jdeme, můžeme to však vyčíst mezi řádky. 
Kromě toho se tento motiv opakuje ve 
volbě nenápadného Davida za následují-
cího krále Izraele, kdy je Samuel zaskočen 
jeho fyzickou nedostatečností. Když se 
Saul postavil doprostřed lidu, převyšo-
val od ramen vzhůru všechen lid. Samuel 
řekl všemu lidu: „Hleďte, koho vyvolil 
Hospodin, není mu rovného ve všem lidu!" 

Boží muž klade svou důvěru a očekávání 
vůči králi do jeho velikosti, mohutnosti, síly. 
Má nápadnou tendenci spojovat nejen při-
rozenou, ale i posvátnou autoritu člověka 
s jeho fyzickým zjevem. S tímto nemístným 
sklonem však učiní v budoucnosti velice 
bolestnou zkušenost. 

Schyluje se k boji s nepřátelskými Peliš-
tejci. Saul se svými bojovníky čeká na Bo-
žího muže v posvátném Gilgálu, aby rituál-
ní obětí posvětil celý boj proti nepříteli jako 
boj samotného Hospodina. Saul se však 
projevuje jako velice netrpělivý, nechápa-
vý a nedůvěřivý vůči Boží svrchovanosti. 
Když se Samuel opozdí, začíná rituální oběť 
pro otevření boje svévolně sám, ačkoli na 
to nemá posvátné pověření. 

Když opožděný Samuel zjistí, co se stalo, 
je stržen prudkým hněvem vůči Saulovi. 
Vyhlašuje králi nesmlouvavá slova zavrže-
ni od Hospodina, který po člověku žádá 
především pokornou poslušnost a důvěru. 
Podobně nedůsledně, nechápavě a nedů-
věřivě vůči Bohu jedná Saul v případě po-
svátného vyhlazovacího boje proti Amále-
kovi. Neřídí se důsledně Hospodinovým 
nařízením naprostého zničení všeho, s čím 
tento protibožský národ přišel do styku, ale 
nejlepší kusy dobytka ponechává pro bo-
jovníky jako válečný lup. Kromě toho po-
nechá na živu amálekovského krále. Samuel 
opět propukne v posvátný spravedlivý 

hněv nad královou nedůsledností ve víře a 
poslušnosti. „Protože jsi zavrhl Hospodi-
novo slovo, i on zavrhl tebe jako krále." 
Saul chce zoufale vše napravit, je však již 
pozdě, slova spravedlivého Božího soudu 
jsou neodvolatelná. To, že král proroka na-
konec přeci jenom přemluví k návratu do 
Gilgálu, svědčí o Samuelově touze Saula 
zachránit a zvrátit k lepšímu jeho beznaděj-
né postavení před Bohem. 

Zdá se, jakoby vztah Samuela k Saulovi 
byl do jisté míry pro Božího muže určující, 
ano osudový. Samuel ve své lidské úctě a 
náklonnosti ke králově osobě hledá mož-
né řešení bezvýchodné situace. Snaží se 
nesmlouvavé Hospodinovo rozhodnutí 
zvrátit ve prospěch Saula. 

Že jej tato zoufalá snaha opravdu hlu-
boce osobně zasahuje, můžeme vyčíst ze 
stručného shrnutí dalšího vývoje vztahu 
těchto dvou mužů: A Samuel už nikdy až 
do své smrti Saula nespatřil, avšak pro 
Saula truchlil. V tomto výrazně přiroze-
ném projevu Božího muže můžeme spatřo-
vat člověka, který se zcela osobně, vzta-
hově a plně lidsky vtěluje do svého nad-
přirozeného poslání služby Bohu. Je zde 
prototypem člověka, kterého citelně a bo-
lestně zasahuje napětí mezi poslušností ke 
svému poslání na jedné straně a lidské při-
rozené náklonosti na straně druhé. 

Samuel v rámci svého vztahu k prvnímu 
králi toto napětí nikdy zcela nestráví, ač-
koli silou vůle zůstává pokorně věrný Hos-
podinu. Truchlení pro Saula, které ho do-
provází až do hrobu, je v jeho případě dů-
sledek konfliktu lidské náklonosti a Boží 
spravedlnosti. 

Samuel a David 
Je zajímavé si v zorném úhlu výše po-

psaného příběhu určité osobní tragičnosti 
Božího muže Samuela, pročíst příběh po-
mazání Davida na nového, Bohu věrnější-
ho vůdce národa. Nemůžeme se ubránit 
dojmu, že ve srovnání se Saulem, se zde 
chová Samuel velice odměřeně, chladně, 
ano snad i neochotně. Důrazné Hospodi-
novo napomenutí: „Nehleďnajeho vzhled 
ani na jeho vysokou postavu, ...Nejde o 
to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na 
to, co má před očima, Hospodin však hle-
dí na srdce " svědčí o prorokově sklonu 
příliš spojovat vnější okázalost s Božím 
působením a vyvolením. I v tomto velice 
lidském projevu Samuela nás chce Písmo 
poučit a vychovávat. 

David prchá před Saulem k Samuelovi. Repro Jan Rosenauer 


